
Spoštovani,

Vabljeni na dogodke, ki se bodo vrstili tekom evropskega tedna mobilnosti 
v Vitanju (ETM 2021) med 16. in 22. septembrom. 

Aktivnosti ETM 2021 se izvajajo v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE 
in so financirane s strani Ministrstva za okolje in prostor ter Ministrstva za 
infrastrukturo, v okviru sredstev Sklada za podnebne spremembe.

V Vitanju smo pripravili aktivnosti, delavnice in izobraževanja v partnerstvu 
Občine Vitanje, OŠ Vitanje in Vrtca Vitanje, Zdravstvenega doma Vitanje, 
Društva upokojencev in Rdečega križa Vitanje ter Centra Noordung. 

Namesto v koloni preživi dan na zabavi.
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Živi zdravo. 
Potuj trajnostno.



Vabimo vas na spodaj navedene dogodke, aktivnosti in predavanja:

Aktivnosti ETM 2021 se izvajajo v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE in so 
financirane s strani Ministrstva za okolje in prostor ter Ministrstva za infrastrukturo, 
v okviru sredstev Sklada za podnebne spremembe. 

info@care4climate.si
www.care4climate.si   
LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/
SI000007) je integralni projekt, sofinanciran 
s sredstvi evropskega programa LIFE, 
sredstev Sklada za podnebne spremembe 
in sredstvi partnerjev projekta.

Delavnica: 
Kje je Slovenija na področju trajnostne mobilnosti? 
Predavali bodo predstavniki Univerze v Mariboru, 
Fakulteta za logistiko in predstavnik AMZS.
Predstavitev in testna vožnja z električnimi kolesi.
Podjetje Griffin trgovina in servis koles Ghost bikes Celje

16. – 22. 
september 2021 

17. 
september 2021 

Delavnica: 
Alternativne oblike mobilnosti koristnih za starost, 
spodbujanje k redni telesni dejavnost. 
Zdravstveni dom Vitanje

Delavnica: 
COVID 19 in mobilnost ter povabilo k aktivnejši 
vključitvi za zagotavljanje skupnih prevozov ali 
prevozov na klic za starejše. 
Društvo upokojencev Vitanje in Rdeči križ Vitanje 

Izvedba pešbusov, seznanitev vrtčevskih otrok 
z igro Beli zajček in izvedba peš izleta. 

Predstavitev nordijske hoje, informiranje in 
obveščanje o prednostih hoje ter voden sprehod 
po urejenih poteh, kjer so postavljene klop. 
Osnovna šola Vitanje 

21. 
september 2021 
x 10.00 
Center Noordung

22. 
september 2021 
x 10.00 
Center Noordung

22. 
september 2021 
x 11.00 
Center Noordung

0 Za dodatne informacije smo na voljo na info@vitanje.si in 03 757 43 50.


